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Městská knihovna ve Svitavách sídlila původně v prostorách městského 
muzea. Konec 90. let je v souvislosti se zaváděním informačních technologií 
spojen s automatizací knihovnických činností a s připojením k síti internet. 
Přestože byla knihovna v této době rozšířena o nové oddělení naučné 
literatury, většina fondu byla v depozitářích a prostory muzea se stávaly 
nevyhovující. Od roku 2003 je knihovna příspěvkovou organizací města 
Svitavy. V roce 2008 se knihovna přestěhovala do nového Multifunkčního 
vzdělávacího, komunitního a kuturního centra Fabrika. Zvýšil se tak komfort 
uživatelů, rozšířil se počet studijních a relaxačních míst a většina knihovního 
fondu může být ve volném výběru. Samotná činnost knihovny se postupně 
mění ruku v ruce s proměnou společnosti a měnícími se požadavky uživatelů. 
Knihovny současnosti se stávají z pouhých půjčoven knih vzdělávacími a 
kulturními centry a rozšiřují své služby (půjčujeme stolní hry, e-knihy, 
audioknihy). Těší nás, že s počtem akcí přibývá i počet návštěvníků. Během 
deseti let ve Fabrice se ukázalo, že s proměnou funkce knihovny můžeme 
nadále zlepšovat i samotné prostředí knihovny. Uvítali jsme možnost propojit 
dětské oddělení knihovny s bývalým barem. Prostor nyní slouží pro akce 
knihovny pro školy i veřejnost a v odpoledních hodinách zde probíhá projekt 
Mentorská asistence, díky němuž jsme prostory vybavili. V posledních letech 
byla instalována do prostor knihovny klimatizace a obnovili jsme  počítačové 
vybavení na studovně. V roce 2017 jsme ve spolupráci s Místním akčním 
plánem vzdělávání vybudovali koutek pro naše nejmenší čtenáře. Zároveň se 
snažíme být nedílnou součástí centra Fabrika (využíváme prostory pro výstavy, 
spolupracujeme s SKS, klubem seniorů, mateřským centrem). Velké 
poděkování patří Středisku kulturních služeb a vedení města za podporu a 
pomoc při realizaci našich aktivit. V každém případě i po deseti letech od 
otevření můžeme říci, že naše knihovna patří stále mezi nejhezčí knihovny v 
širokém okolí. Přijďte se přesvědčit ve Dni otevřených dveří v pátek 25. 
května. Pro nové čtenáře bude registrace zdarma. V odpoledních 
hodinách bude připraven workshop pro děti - vysypávání obrázků 
pískem.
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RADOVAN LIPUS - O SMUTNÉ TOVÁRNĚ

WORKSHOP S ALEKSANDROU CIEŚLAK
Alexandra Cieslak (1981) je absolventka Fakulty grafiky 
Akademie výtvarného umění ve Varšavě. Kreslí a píše knihy pro 
děti i dospělé.  V roce 2017 vydalo nakladatelství Baobab knížku 
Dodělej si knihu, která je určena mládeži i dospělým a 
inspirativně a vtipně vypráví o tvůrčím procesu vzniku knihy, 
typografii, o vztazích mezi slovem a obrazem i o knize obecně. 
Přijďte 10. května v 16:00 hodin do knihovny a staňte se 

umělci - spisovateli, básníky, ilustrátory a typografy. Kniha získala prestižní 
ocenění Bologna Ragazzi Award 2017 („Nobelova cena za dětskou literaturu“). 
Workshop je určen pro všechny ve věku od 10 do 100 let. 

LIBUŠE KOUBSKÁ - DĚDEČKŮV DENÍK
Libuše Koubská je především novinářka, pracovala např. jako 
redaktorka Zahraničního zpravodajství Českého rozhlasu nebo 
v Lidových novinách. V roce 2017 jí vyšla kniha Dědečkův 
deník s podtitulem „obyčejný život v neobyčejných dějinách, 
nebo naopak?“, v které je na základě vzpomínek válečného 
zajatce Josefa Bačovského z Moravské Chrastové zmapováno 

období od roku 1880-1953. Osudy česko-německé rodiny připomínají 
zlomové události naší historie. Srdečně zveme společně se skautskou 
organizací Brněnec na setkání s Libuší Koubskou, které proběhne v neděli 13. 
května v 14:30 hodin v evangelickém kostele v Moravské Chrastové. 

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN - PETR HRUŠKA
Posledním autorem, který nás navštíví v rámci společného 
projektu Asociace spisovatelů a českých knihoven, je nositel 
Státní ceny za literaturu Petr Hruška (1964). Život a dílo básníka 
a literárního historika Petra Hrušky je spojeno s Ostravou. V roce 
1995 se uvedl sbírkou Obývací pokoje, následovaly sbírky 
Měsíce, Vždycky se ty dveře zavíraly, Auta vjíždějí do lodí,  
Darmata. Poslední sbírka Nevlastní vyšla v roce 2017. Poezie 

Petra Hrušky byla přeložena do několika jazyků. Autorské čtení a setkání s 
Petrem Hruškou proběhne v úterý 22. května v 18:30 hodin v baru u 
knihovny. 

Radovan Lipus je režisérem činohry Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě, scénárista, pedagog, spoluautor 
projektu Šumná města, ale také příležitostný spisovatel. Je 
autorem knihy O smutné továrně, příběhu o vzniku, prosperitě 
a zániku textilní továrny, který se odehrává od 19. století po 
současnost a zároveň ukazuje, jak dějiny hýbaly s osudy lidí. 
Kniha je zároveň podobenstvím o stavu industriálních památek 

u nás a výzvou, jak se tyto památky mohou využít. Příkladem je právě svitavská 
Fabrika. „Je skvělé, že se podařilo tento projekt dotáhnout do finále, ano, je to 
vysněný konec mé pohádky O smutné továrně,“ říká Radovan Lipus, který svou 
knihu představí v úterý 29. května v 16:00 hodin v baru u knihovny. 

JOSEF PÁNEK - AUTORSKÉ ČTENÍ
Městská knihovna vás srdečně zve na autorské čtení z knihy 
Láska v době globálních klimatických změn od čerstvého 
držitele ceny Magnesia Litera za prózu Josefa Pánka. „Kniha 
Josefa Pánka (1966) Láska v době globálních klimatických změn 
(Argo 2016) je jak stylově, tak tematicky absolutně překvapivá a 
svébytná, jelikož je naprosto nezávislá na jakémkoliv (ať 
módním, či tradičním) literárním trendu – v české próze hotový 

zázrak,“ říká o knize spisovatel Emil Hakl. Pánek sám se živí vědou, obor 
výpočetní molekulární genetika. Setkání s Josefem Pánkem se koná ve čtvrtek 
31. května v 18:00 hodin v baru u knihovny.
(odkaz na rozhovor - pouze v el. verzi bookovin)

SVITAVSKÁ ČTEČKA 2018
28. března 2018 proběhla ve Fabrice soutěž 
Městské knihovny ve Svitavách nazvaná 
Svitavská čtečka. Druhého oficiálního kola se 
zúčastnilo třicet čtyři žáků a studentů 
svitavských škol a škol z blízkého okolí (Polička, 
Litomyšl, Jevíčko, Městečko Trnávka, Morašice, 
Bystré). V letošním kole byly nejúspěšnější 
studentky svitavského gymnázia (1. místo – 
Nela Havlíčková, 2. místo Karolína Syrová), dále 
na třetím místě skončila Markéta Zavoralová, 
žákyně ZŠ Masarykova v Poličce. V těsném 

bodovém závěsu za nimi se umístili žáci ZŠ Jevíčko, Gymnázium Polička a 
Gymnázium Litomyšl, velmi dobře si vedli žáci z Bystrého a Morašic. Celkově 
však byla soutěž velmi vyrovnaná, mezi pořadím často rozhodoval jediný bod. 
Vítězky olympiády si odnesly hodnotné ceny, za 1. místo to byla elektronická 
čtečka knih.
Všem zúčastněným patří poděkování za účast a zájem o literaturu, jejich 
učitelům za to, že je k tomuto zájmu vedou. Poděkování patří i paní Pavlíně 
Mazáčové a panu Jiřímu Brýdlovi, kteří byli členy poroty. Akce probíhá pod 
záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.
 
NÁVŠTĚVA MĚSTEČKA LADEK-ZDROJ

Ve dnech 12. a 13. dubna jsme již podruhé 
navštívili naši partnerskou školu Janusza 
Korczaka v městečku Ladek-Zdroj. 
Výměnného pobytu se zúčastnili žáci ze 
Základní školy T. G. Masaryka ve Svitavách. 
Opět pro nás byl připraven bohatý program. Po 
přivítání a úvodním programu ve škole 
(vystoupení dětí, které uspěly ve školní 
talentové soutěži) jsme se přemístili do 
kulturního centra, kde byly připraveny aktivity 
společné pro české i polské děti (krátké 
promítání pohádek a poznávání jejich hlavních 
hrdinů, vymalovávání pexesa, pohybová 
aktivita). Po obědě jsme šli na Borůvkovou 
horu, která se nachází na česko-polské hranici. 
Dětem se hodinový výstup zpočátku moc 

nepozdával, nicméně nakonec si procházku užily. Odměnou jim byly krásné 
výhledy z rozhledny. Druhý den jsme jeli do Medvědí jeskyně, kde jsme strávili 
celé dopoledne. Po obědě jsme šli na radnici, kde se s námi rozloučil i pan 
starosta, protože projekt Česko-polská mozaika na polské straně již v dubnu 
končí. Pobyt v městečku Ladek-Zdroj i jeho blízkém okolí se nám moc líbil a 
děti okusily něco málo z polské kultury i historie.  
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